
 جلسه سوم دعای 41 )پرده پوشی از گناهان(
جلسه 260 شرح دعای صحیفه سجادیه

1398 / 11 / 14





فهرست

  اطعام، کاری محبوب نزد خداوند  
  ترس ائمه از قیامت

  تأثیر ترس از قیامت در اعمال انسان
  مؤمن فقط بر فضل خداوند تکیه دارد

  دوران جدید ایران با انقالب اسالمی شروع شد 
  راز گریه ها و اعتراضات حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(

  فدک، بهانه بود
  منظور از والیت، حکومت است

  خداوند خود از دینش دفاع می کند
  چهار شاخص قوم برگزیده خداوند

  تشابه امام با کعبه
  تمجید ایرانیان در قرآن و روایات
  ابعاد و دامنه انقالب بی نظیر ایران

  اهداف انقالب با امید محقق می شود
  هدف اصلی انقالب

  دو مانع بزرگ بر سر راه انقالب
  در تمام عرصه ها، سردار سلیمانی داریم 

  نقش ابومهدی المهندس در تحوالت اخیر عراق



2

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

دهــه  پربرکــت  و  پرنــور  ایــام 
مبارکــه ی فجــر بــر همــه ی دوســتان 
محمــد و آل محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه( و 
ــارک باشــد. ــز حاضــر مب جمــع عزی

بایــد چنــد جملــه ای بــه همیــن 
به ویــژه  کنیــم؛  عــرض  مناســبت 
اینکــه هفتــه آینده جلســه مــا مصادف 
می شــود بــا شــب ۲۲ بهمــن و بایــد 
ــام(  ــت )علیهم س ــل بی ــوم اه ــرم س در ح
ــر  ــن حاض ــخنرانی ۲۲ بهم ــرای س ب
باشــیم. امســال ســخنرانی شــیراز 
ــاءاهلل در  ــت. ان ش ــا اس ــده م ــه عه ب
حــرم شــاهچراغ )علیه الســام( و حضــرت 
)علیه الســام(  حســین  عاءالدیــن 
هســتیم. دوســتان  نایب الزیــاره 

 

اطعام، کاری محبوب نزد 
خداوند

ــیار  ــد، بس ــاوت کردن ــه ت ــی ک آیات
یــک  بــود.  روح نــواز  و  دلنشــین 
همــه ی  و  خــودم  بــه  یــادآوری 
بــرادران و خواهــران عزیــز ذیــل ایــن 
ــوره  ــه از س ــیم ک ــته باش ــات داش آی
مبارکــه انســان تــاوت شــد. نکتــه ای 
کــه بــه نظــرم تأکیــد و اســتفاده 
می شــود از آیاتــی کــه تــاوت شــد، 
ــارک و  ــد تب ــه خداون ــت ک ــن اس ای
ــی دارد.  ــت م ــام را دوس ــی اطع تعال
اطعــام بــه نیازمنــدان موضوعیــت 
انفــاق و  نــوع  دارد، اگرچــه هــر 
انســان های  بــه  خدمت رســانی 
ــوب  ــوب و محب ــی مطل ــد خیل نیازمن
و راه نزدیــک بــه قــرب الهــی اســت. 
ــن  ــد و از ای ــت کن ــر انســان مراقب اگ
مســیر بــرود، از عنایــات خــاص 
ــه ای  ــود. از آی ــد می ش ــی بهره من اله
ــاوت شــد، اســتفاده می شــود  ــه ت ک
دارای  اطعــام  میانــه  ایــن  در  کــه 
ــوَن  ویژگــی خاصــی اســت. »َویُْطعُِم
َعــاَم َعَلــی ُحبِّــهِ مِْســِكینًا َویَتِیًمــا  الطَّ
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ــتی  ــاس[ دوس ــه ]پ ــیًرا؛]۱[ و ب َوأَِس
یتیــم و اســیر را  بینــوا و  ]خــدا[ 
ــر  ــس ه ــر ک ــد«. ه ــوراک می دادن خ
ــد،  ــن باش ــش ممک ــه برای ــدار ک مق
ــرای  ــهمی ب ــدان س ــام نیازمن در اطع
خــودش تعریــف کنــد. بعضی هــا 
ــًا  ــد حتم ــه آدم بای ــد ک ــال می کنن خی
خیلــی پولــدار باشــد تــا از ایــن نــوع 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــام ده ــا انج کاره
ــرای  ــان ب ــا ن ــج ت ــًا پن ــی مث جنابعال
ــم  ــه ه ــک دان ــد، ی ــان می خری خودت
بــرای یــک نیازمنــد بخریــد. اســباب 
خیــر بــرای همــه فراهــم اســت، منتها 
ماهــا معمــوالً کم توفیــق هســتیم.

 
ترس ائمه از قیامت

نکتــه دوم عبــارت اســت از تــرس از 
ــر  آخــرت. مگــر در قیامــت چــه خب
ــد و  ــی از آن می ترس ــه عل ــت ک اس
فاطمــه نگرانــش اســت؟ عبــارت 
ــه  ــد ک ــان می ده ــاُف« نش ــا نََخ َّ »إِن
ــر از  ــی جدی ت ــراً خیل ــب ظاه مطل
چیــزی اســت کــه مــا فکــر می کنیــم. 

وقتــی امیرالمؤمنیــن و حضــرت زهرا 
ــاُف«  ــا نََخ َّ ــد »إِن ــام اهلل علیهما( می گوین )س

ــا  َّ ــت. »إِن ــوم اس ــه معل ــف بقی تکلی
ــا  ــا َعبُوًس ــا یَْوًم ــْن َربِّنَ ــاُف مِ نََخ
َقْمَطرِیــًرا؛]۲[ مــا از پروردگارمــان 
از روز عبوســی ســخت هراســناکیم«. 
ــهم  ــت. س ــدی اس ــی ج آن روز خیل
ــاد  ــا زی ــی م ــد در زندگ ــت بای قیام
شــود. قــرآن کریــم از قیامــت تعبیــر 
ــد: »َو  ــد و می فرمای ــردا می کن ــه ف ب
ــٍد؛]۳[  ــْت  لَِغ َم ــا َقدَّ ــٌس  َم ــْر نَْف لْتَنُْظ
کــه  بنگــرد  بایــد  کســی  هــر  و 
ــش چــه  ــردا]ی خــود[ از پی ــرای ف ب
ــروز  ــه ام ــردا ب ــت«. ف ــتاده اس فرس
ــن  ــهم ای ــت. س ــک اس ــی نزدی خیل
افزایــش  امــروز هرچــه  در  فــردا 
ــه  ــه ســعادتی ک ــد، انســان ب ــدا کن پی
ــر  ــده، نزدیک ت ــی ش ــش پیش بین برای
می شــود. خــدای متعــال توفیــق دهــد 
تــا بیشــتر بــه آن بپردازیــم. غفلــت و 
ــاد اســت. خــدای  ــا زی ــی م بی توجه
ــرس از  ــاد و ت ــد ی ــال روزی کن متع
ــت. ــش اس ــه نجات بخ ــرت را ک آخ
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بــه نظــرم همیــن آیــه بــرای بیــداری 
کســانی  چــه  اســت.  کافــی  مــا 
ــا از قیامــت می ترســیم؟  ــد م می گوین
ــر  ــه دیگ ــا ک ــف م ــت؛ تکلی ــل بی اه
معلــوم اســت. جــای دیگــر هــم 
ــل  ــر اه ــد اگ ــال می گوی ــدای متع خ
ایــن بیــت را بخواهیــد بشناســید، 
ایــن  ویژگی هایشــان  از  یکــی 
اســت: »یََخاُفــوَن یَْوًمــا تَتََقلَّــُب فِیــهِ 
ــاُر؛]۴[ و از روزی  ــوُب َوالْبَْص الُْقُل
کــه دل هــا و دیده هــا در آن زیــرورو 
اینجــا  در  می هراســند«.  می شــود، 
ــد  خــدای متعــال از آنهــا نقــل می کن
کــه  روزی  آن  از  می گوینــد  کــه 
خیلــی ســخت اســت، می ترســند.

 
تأثیر ترس از قیامت در اعمال 

انسان

خــدای متعــال، هــم توفیــق انــس بــا 
قــرآن کریــم را بــه مــا کرامــت فرماید 
و هــم بهــره مــا را فــراوان کنــد و هم 
ــن خــوف ســازنده  ــا را از ای ســهم م
و پیش برنــده افزایــش دهــد. اگــر 
ــت  خــوف صــادق از آخــرت و قیام

ــر از  ــی بهت ــان خیل ــتیم، وضعم داش
ــا  ــود و اصــًا قابــل مقایســه ب ایــن ب
حــاال نبــود. هرکــس در کار و زیســت 
خــودش، یکســری بی مباالتی هــا و 
ــاس  ــق الن ــه ح ــبت ب ــا نس بی دقتی ه
ــا،  و حــق اهلل دارد. اگــر معلم هــای م
قاضی هــا،  روحانیــون،  پزشــکان، 
ــیدند،  ــت می ترس ــبان و... از قیام کاس
بــود.  دیگــری  طــور  اوضــاع 
؛]۵[ و در  ــقُّ ــٍذ الَْح ِ ــَوْزُن یَْوَمئ »َوالْ
آن روز ســنجش ]اعمــال[ درســت 
هــم  ه  َذرَّ مِثقــاَل  روز  آن  اســت«. 
ــْل  ــْن یَْعَم ــود: »َفَم ــبه می ش محاس
َوَمــْن  یَــَرُه  َخیْــًرا  ةٍ  َذرَّ مِثَْقــاَل 
ــَرُه؛]۶[  ا یَ ــرًّ ةٍ َش ــاَل َذرَّ ــْل مِثَْق یَْعَم
پــس هــر کــه همــوزن ذره ای نیکــی 
ــد.  ــد دی ــه[ آن را خواه ــد، ]نتیج کن
و هــر کــه همــوزن ذره ای بــدی 
ــد«. ــد دی ــه[ آن را خواه ــد، ]نتیج کن

اینهــا را انســان بایــد در نظــر بگیــرد. 
بــه  کــه  هســتیم  نیازمنــد  همــه 
ــم. ــدا کنی ــه پی ــاب توج ــوم الحس ی
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مؤمن فقط بر فضل خداوند تکیه 
دارد

انســان بــه فــرض کــه بــه مقــام 
مراقبــت  اهــل  و  برســد  خائفیــن 
و دقــت باشــد و تمــام کارهــای 
زندگــی اش را هــم تحــت محاســبه و 
قاعــده بیــاورد، بــاز بایــد چشــمش به 
عفــو و فضــل و کــرم خــدای متعــال 
نجات بخــش  کــه  چیــزی  باشــد. 
ــی  ــرم اله ــو و فضــل و ک اســت، عف
اســت. قــرآن فرمــود: »َولـَـْوَل َفْضــُل 
ِ َعَلیُْكــمْ َوَرْحَمتُــُه َمــا َزَكــی  اللَّ
ــًدا؛]۷[ و اگــر  َ ــٍد أَب ــْن أََح ــْم مِ مِنُْك
ــما  ــر ش ــش ب ــدا و رحمت ــل خ فض
شــما  از  هیچ کــس  هرگــز  نبــود، 
پــاک نمی شــد«. محــال اســت کســی 
بــدون دســتگیری فضــل خــدای 
متعــال بــه تزکیــه و طهــارت معنوی و 
رشــد برســد. ماها کــه پیــش خودمان 
ــًا  ــم اص ــم، می بینی ــبه می کنی محاس
ــر از عفــو خــدای  ــه غی ــم ب نمی توانی
متعــال بــه چیــز دیگــری فکــر کنیــم. 
عدلــش  بــه  نمی توانیــم  اصــًا 
ــین  ــام حس ــول ام ــه ق ــم. ب ــر کنی فک

)علیه الســام( در دعــای عرفــه: »َوَعْدلُــَک 

ُمْهلِكــی َومـِـْن ُكِلّ َعْدلـِـَک َمْهَربــی؛ 
مــن  هاک کننــده  تــو  عدالــت  و 
اســت، و مــن از همــه ی عدالــت 
ــه  ــم ب ــم«. چیــزی کــه دائ ــو گریزان ت
آن فکــر می کنیــم و چشــم امیــد 
ــال  ــرم خــدای متع ــو و ک ــم، عف داری
ــان  ــن گم ــه همی ــاءاهلل ب ــت. ان ش اس
مــا خــدای متعــال بــا مــا رفتــار کنــد.

 
دوران جدید ایران با انقالب 

اسالمی شروع شد

ــه  ــه یــک هدی ــه گام دوم ـ ک در بیانی
ــه دوم  ــاز چل ــرای آغ ــت ب ــی اس اله
کــه روز ۲۲ بهمــن ســال گذشــته 
صــادر شــد ـ رهبــر عزیــز و حکیــم 
انقــاب  دربــاره  عالی قدرمــان  و 
اســامی، تعبیــر عصــر جدیــد را 
مطلــب  مطلــب،  بردنــد.  کار  بــه 
عمیقــی اســت. انقــاب اســامی، 
جدیــد  عصــر  یــک  وارد  را  مــا 
ــرد.  ــل ک ــه آن تأم ــد راجع ب ــرد. بای ک
ــن  ــه ای ــن بیانی ــان در همی ــود ایش خ
و  می دهنــد  توضیــح  مقــداری  را 
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رمزگشــایی می کننــد بــرای اینکــه 
ــم. ــتر بدانی ــه را بیش ــن زمان ــدر ای ق

 
راز گریه ها و اعتراضات حضرت 

زهرا )سالم اهلل علیها(

ــهادت و  ــن ش ــه بی ــه اینک ــا ماحظ ب
والدت حضــرت زهــرا )صلوات اهلل علیهــا( 
ــی  ــوار فاطم ــه ای از ان ــتیم، جمل هس
اســت  ممکــن  می کنــم.  عــرض 
ولــی  باشــد،  تکــراری  برایتــان 
ــه ایــن مســئله  مــی ارزد کــه انســان ب
ــه  ــم ب ــد. برمی گردی ــدا کن ــه پی توج
)ســام اهلل علیها(.  زهــرا  عصــر حضــرت 
بایــد ببینیــم چــه چیــزی باعــث شــد 
ــدان  ــه می ــتی ب ــوی اول هس ــه بان ک
ــت  ــی اس ــه موضوع ــن چ ــرود. ای ب
کــه حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( را کــه 
لطیف تــر از او خــدای متعــال از لحاظ 
حقیقــت وجــودی خلــق نکــرده، باید 
بــرود؟  میــدان خشــن ترین ها  بــه 
چــه چیــزی قیــام فاطمــی را توجیــه 
می کنــد؟ چــه چیــزی آســیب دیــدن 
ــه  ــد؟ چ ــه می کن ــرت را توجی حض
ــه ی  ــه هم ــد ک ــه می کن ــزی توجی چی

اینهــا را بــرای خــودش همــوار کنــد 
ــای  ــزی گریه ه ــه چی ــرد؟ چ و بپذی
را  )ســام اهلل علیها(  فاطمــه  تمام نشــدنی 
رحلــت  از  کــه  می کنــد  توجیــه 
پیامبــر عزیــز تــا شــهادت آن بزرگوار 
ــه  ــک گری ــه ی ــم ن قطــع نشــد؟ آن ه
ــه  ــت ک ــی اس ــه. او کس آرامِ مخفیان
ــم  ــن عال ــل در ای ــر و تحم ــر صب اگ
بخواهــد معنــا پیــدا کنــد، بــا وجــود 
ــزی  ــه چی ــد. چ ــدا می کن ــا پی او معن
ــه  ــد و او را ب ــم می کن ــر او را ک صب
ــد و  ــای بلن ــی آورد؟ گریه ه ــه م ضج
ــئله  ــت. مس ــام اس ــکار دارای پی آش
فقــط یــک توجیــه دارد و آن عبــارت 
ــه  ــزی ک ــت؛ چی ــداد ام ــت از ارت اس
و  کــرده  پیش بینــی  کریــم  قــرآن 
ــد:  ــرده و می فرمای صریحــًا مطــرح  ک
ــٌد إِلَّ َرُســوٌل َقــْد َخَلْت  »َوَمــا ُمَحمَّ
ــاَت أَْو  ــإِْن َم ــُل أََف ُس ــهِ الرُّ ِ ــْن َقبْل ِ م
ــْم َعَلــی أَْعَقابُِكــْم؛]۸[ و  ُقتـِـَل انَْقَلبْتُ
ــش  ــه پی ــتاده ای ک ــز فرس ــد ج محم
و[  ]آمــده  پیامبرانــی  ]هــم[  او  از 
ــا اگــر او بمیــرد  گذشــتند نیســت. آی
یــا کشــته شــود، از عقیــده خــود 
برمی  گردیــد؟«. مســئله، بازگشــت بــه 
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جاهلیــت اســت. در آیــه یــک نکتــه 
ادبــی هســت. قــرآن کریم اینجــا دارد 
بــه صــورت حتمــی ایــن انقــاب بــه 
ــت را  ــه جاهلی ــت ب ــب و بازگش عق
خبــر می دهــد. إن شــرطیه وقتــی 
ــود،  ــرف می ش ــی ط ــل ماض ــا فع ب
اســت. بــودن  حتمــی  بیانگــر 

ــر  ــت پیامب ــا رحل ــه ب ــت بافاصل ام
و  برگشــتند  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم 
ــه جــای  ــر را شکســتند. ب ــد غدی عه
غدیــر، ســقیفه را گذاشــتند. پیــام 
و  آزادی بخــش  و  رهایی بخــش 
ســعادت آفرین، و راه و مســیر بــه 
ــل  ــا َمثَ ــی را ب ــنی و زیبای ــن روش ای
ــب  ــی طال ــن اب ــی ب ــه عل ــی ک اعل
ــن  ــب ای ــوان صاح ــه عن ــام( ب )علیه الس

ــد. ــا کردن ــد، ره ــی باش ــت اله والی

ــه  ــد ک ــام اهلل علیها( دارد می بین ــه )س فاطم
ــن  ــان از ای ــر خودم ــه تعبی ــخ ب تاری
مقطــع، یعنــی از جریــان ســقیفه، 
دارد ریــل عــوض می کنــد. یــک 
ــش روی  ــاک پی ــیار خطرن ــیر بس مس
اینهــا قــرار گرفتــه کــه بــه ناکجاآبــاد 

مــی رود. لــذا تمــام تــاش خــود 
را می کنــد تــا ایــن اتفــاق نیفتــد. 
ــه  ــت ک ــزرگ اس ــه ب ــدر فاجع این ق
ــدان  ــه می ــد ب ــتی بای ــوی اول هس بان
ــده.  ــه ش ــی ک ــر قیمت ــه ه ــرود، ب ب
الهــی  والیــت  موضــوع  این قــدر 
اهمیــت دارد کــه بــرای تحققــش 
ــدان  ــه می ــام اهلل علیها( ب ــرا )س ــه زه فاطم
مــی رود و ســرمایه گذاری می کنــد، 
هرچنــد بــه قیمــت جانش تمام شــود.

ــخ کــه قطعــه  ــا از آن قطعــه ی تاری م
عجیــب و بســیار کوتاهــی اســت، دو 
کلیــدواژه داریــم؛ یکــی غدیــر اســت 
و دیگــری فــدک. فــدک یعنــی غدیــر 
ــه  ــری را ک ــخ ظاه ــده. تاری غصب ش
می شــود  فــدک  کنیــد،  مطالعــه 
ــه  ــه ک ــک مدین ــتان نزدی ــان بوس هم
خــدای متعــال براســاس فرمانــی 
ــر عظیم الشــأن  ــه پیامب ــه خطــاب ب ک
فاطمــه  بــه  را  آن  کــرد،  صــادر 
)ســام اهلل علیها( بخشــید؛ خیلــی واضــح، 

علنــی و آشــکار، پیــش چشــم همــه. 
ــه بعــد از رحلــت و پــس از  بافاصل
ماجــرای ســقیفه، فــوراً فــدک غصــب 
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ــن  ــد! ای ــخ را بخوانی ــود. تاری می ش
ــه  ــت ک ــی اس ــن اقدامات ــزء اولی ج
انجــام می دهنــد. بعــد از غصــب 
والیــت در ســقیفه چــه اتفاقــی افتاد؟ 
ــن  ــد. ای ــدک غصــب ش ــه ف بافاصل
تقــارن ـ کــه البتــه نکته هــای بســیاری 
دارد و جــای بحث هــای خوبــی دارد 
کــه بمانــد ـ ســبب می شــود کــه 
ــام اهلل علیها(  ــره )س ــه طاه ــرت صدیق حض
ایــن جنایــت آشــکار، یعنــی غصــب 
فــدک را بهانــه ای بــرای آن ســخنرانی 
ــه  ــد ک ــرار ده ــر ق ــجد پیامب در مس
ــت.  ــهور اس ــه مش ــه فدکی ــه خطب ب
خطبــه ی بســیار عجیبی اســت؛ از نظر 
ســاختار، افــق معنــا و ظرفیــت شــبیه 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  خطبه هــای 
بعضــی  در  شــاید  بلکــه  اســت؛ 
ــه  ــه فدکی ــد! خطب ــر باش ــا باالت جاه
ــب اســت. ــاده و عجی ــی فوق الع خیل

 

فدک، بهانه بود

مســئله  طــرح  فدکیــه  خطبــه  در 
می گیــرد.  صــورت  اساســی 
ــرت فــدک را بهانــه می کننــد  حض
ــام و  ــاره اس ــد دوب ــروع می کنن و ش
توحیــد و نبــوت و مبانــی و والیــت، 
می کننــد؛  مــرور  اول  از  را  همــه 
ــن خــاف آشــکار  ــه همی ــا بهان منته
ــت  ــان والی ــه غاصب ــت ک ــی اس بیِّن
و صاحبــان ســقیفه دارنــد انجــام 
ــارن  ــن تق ــد! ای ــت کنی ــد. دق می دهن
ــر  ســبب شــد کــه فــدک، نمــاد غدی
ــای  غصب شــده شــد و دیگــر از معن
بوســتان غصب شــده خــارج شــد. 
وقتــی  هــارون  آنکــه  شــاهدش 
بــه امــام کاظــم )ســام اهلل علیه( گفــت: 
ــا  ــد ت حــدود فــدک را مشــخص کنی
ــم،  ــل ده ــما تحوی ــه ش ــدک را ب ف
ــد. از او  ــد: نمی دهی حضــرت فرمودن
ــه  ــکار کــه ن اصــرار و از حضــرت ان
نمی دهــی. وقتــی زیــاد اصــرار کــرد، 
ــه  ــاال ک ــد، ح ــود: باش ــرت فرم حض
اصــرار می کنــی، می گویــم. حضــرت 
فرمودنــد یــک طــرف آن بــه دریــای 
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احمــر و دریــای ســرخ می رســد. 
هــارون صورتــش ســرخ شــد. وقتــی 
گفتنــد ســمت دیگــر بــه منطقــه 
ــه  ــیای میان ــاز و آس ــتان و قفق ارمنس
می رســد، صــورت هــارون ســیاه 
ــه اش  ــدود چهارگان ــی ح ــد. وقت ش
ــام  ــه ام را فرمــود، هــارون خطــاب ب
ــد  ــس بفرمایی ــا پ ــت: آق ــام( گف )علیه الس

اینجــا ســر جــای مــن بنشــینید. یعنی 
شــما می گوییــد همــان خافــت! 
فــدک  گفتــم شــما حــدود  مــن 
کنیــد.]۹[ تعریــف  مــن  بــرای  را 

 
منظور از والیت، حکومت است

در زیــارت عاشــورا می گوییــم: »َو 
ُ اُمَّــةً َدَفَعتُْكــْم َعــْن َمقامُِكْم  لََعــَن اللَّ
ــی  ــُم الَّت ــْن َمراتِبُِك ــْم َع وَ اَزالَتُْك
ُ فیهــا؛ و خــدا لعنــت کنــد  َرتَّبَُكــُم اللَّ
مردمــی را کــه کنــار زدنــد شــما را از 
مقــام مخصوصتــان و دور کردند شــما 
ــد آن  ــه خداون ــی ک را از آن مرتبه های
ــن  ــود«. ای ــه شــما داده ب ــا را ب رتبه ه
ــارت  ــن زی ــه در مت ــه ک ــام و مرتب مق
اشــاره می شــود،  آن  بــه  عاشــورا 

ــا  ــی اولی ــت باطن ــه والی ــام و مرتب مق
نیســت؛ چــون آن بــرای کســی قابــل 
دسترســی نیســت کــه بتوانــد دفعــش 
ــی  ــود. کس ــرو ش ــا آن روب ــد و ب کن
ــد  ــه بتوان ــدارد ک ــی ن ــه آن دسترس ب
ولــی خــدا را از آن جایــگاه کنــار 
بگــذارد. معلــوم می شــود منظــور 
از »والء«، حکومــت اســت؛ یعنــی 
اداره و مدیریــت جامعــه کــه خــدای 
متعــال آن را تعریــف کــرده، مدیریت 
ــی  ــر اراض ــان ها و ب ــوس انس ــر نف ب
ــق  ــّی خــدا اســت و طب ــه از آِن ول ک
ــال  ــدای متع ــه خ ــت ک ــه ای اس نقش
ــت: »إِنَّ  ــوده اس ــرآن فرم داده و در ق
ــاُء مِــْن  ــنْ یََش ــا َم ِ یُورِثَُه الْْرَض لِلَّ
عِبَــادِهِ؛]۱۰[ زمیــن از آِن خدا اســت، 
آن را بــه هــر کــس از بندگانــش کــه 
بخواهــد می دهــد«. زمیــن متعلــق 
ــه  ــق ب ــان متعل ــت، زم ــدا اس ــه خ ب
بــه  متعلــق  انســان  خــدا اســت، 
ــم  ــن عال ــه در ای ــت، هرچ ــدا اس خ
متعــال  مملــوک خداونــد  اســت، 
ــّی  ــک ول ــال مال ــدای متع ــت. خ اس
ــط از آِن  ــت فق ــن والی اســت؛ بنابرای
؛]۱۱[  ــيُّ ِ ــَو الَْول ُ ُه ــاللَّ ــت؛ »َف او اس



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــت«؛  ــد اس ــتین [ خداون ــرور ]راس َس
ــَو  ِــُک« چــون »ُه ــَو اَلَْمال چــون »ُه
الَْخالِــُق«؛ بنابرایــن دیگــران حــق 
مدیریــت  و  تصــرف  و  دخالــت 
دهــد. اجــازه  او  مگــر  ندارنــد، 

 
خداوند خود از دینش دفاع 

می کند

ــان  ــه مؤمن ــاب ب ــم خط ــرآن کری ق
گرفتــارِ  کــه  اســام  اول  صــدر 
بــه  و  شــدند  اعقــاب  انقــاب 
را  عهــد  و  برگشــتند  جاهلیــت 
شکســتند و خیانــت کردنــد و پیمــان 
را فراموش کردنــد، می گویــد: »یَــا 
ــدَّ  ــْن یَْرتَ ــوا َم ــَن آَمنُ ــا الَِّذی أَیَُّه
ِــهِ؛]۱۲[ ای کســانی  ــْن دِین ــْم َع مِنُْك
ــس از  ــر ک ــد، ه ــان آورده ای ــه ایم ک
ــردد«. شــما  ــن خــود برگ شــما از دی
از دیــن خــدای متعــال برگشــتید، 
ــن  ــدید، از علی اب ــداد ُش ــار ارت گرفت
ابی طالــب دســت برداشــتید و ســراغ 
دیگــران رفتیــد، جریــان والیــت الهی 
را دســتخوش آســیب کردیــد، در 
ــی  ــباب بدبخت ــی اس ــط اجتماع محی

ــد.  ــم کردی ــران را فراه ــود و دیگ خ
شــما خیــال می کنیــد حضــرت حــق 
دســت از دیــن خــود برمــی دارد؟ نــه! 
خــدای متعــال خــود بــه میــدان دفــاع 
از شــریعت و دینــش و بندگانــش 
ــداد  ــد ارت ــس می خواه ــد. هرک می آی
پیــدا کنــد، مرتــد شــود. هرکــس 
ــرود.  ــرود، ب ــم ب ــه جهن ــد ب می خواه
امــا  بــرود،  می خواهــد  خــودش 
ــه  ــال اجــازه نمی دهــد ک خــدای متع
دینــش آســیب ببیند. ایــن را در اختیار 
تدبیــر  نمی دهــد.  قــرار  دیگــران 
ــي  ِ ــوَف یَأت ــت: »َفَس ــن اس ــی ای اله
ــی  ــدا گروه ــه زودی خ ــومٍ؛ ب ُ بَِق اللَّ
ــا  ــر م ــه تعبی ــی آورد«. ب ــر[ را م ]دیگ
ــه  ــت  ب ــودش دس ــال خ ــدای متع خ
 کار می شــود. البتــه طــول خواهــد 
کشــید، کلمــه »َفَســوَف« یعنــی زمــان 
ــا هروقــت خــدا  ــا کــی؟ ت ــرد. ت می ب
ــتان  ــد. دوس ــول می کش ــد ط بخواه
دقــت  بایــد  »قــوم«  کلمــه  روی 
ــک مجموعــه ی  ــی ی ــوم یعن ــد؛ ق کنن
متصــل  به هم پیوســته ی  انســانی 
ــگ  ــه و فرهن ــرزمین و ریش دارای س
ــال  ــه« و امث مشــترک. نفرمــود: »بالفئ
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»یَأتِــي  می فرمایــد:  بلکــه  آن؛ 
بَِقــومٍ« یعنــی خــدای متعــال   ُ اللَّ
آنهــا را مــی آورد و آنــان خواســته 
بــه  می ســازند.  محقــق  را  خــدا 
قــول معــروف: ایــن آب رفتــه را 
بــه جــوی برمی گرداننــد. بــه اذن 
آمــد. خواهنــد  اینهــا  تعالــی  اهلل 

 
چهار شاخص قوم برگزیده 

خداوند

مــورد  در  کریمــه  آیــه  ایــن  در 
آنــان چهــار شــاخص داده شــده:

ــان را  ــُه؛ آن ــْم َویُِحبُّونَ ــک: »یُِحبُُّه ی
ــز[ او  ــان ]نی ــی دارد و آن ــت م دوس
را دوســت دارنــد«. رابطه شــان بــا 
براســاس محبــت  متعــال  خــدای 
ــان را  ــدا آن ــم خ ــت، ه ــق اس و عش
ــدا  ــان خ ــم آن ــی دارد ه ــت م دوس
رابطه شــان  می دارنــد.  دوســت  را 
عاشــقانه اســت. مطلــب بســیاری 
اســت. نهفتــه  عبــارت  ایــن  در 

ـةٍ َعَلــی الُْمْؤمِنِیــَن؛ بــا  دو: »أَذِلَـّ
مؤمنــان فروتــن هســتند«. نســبت بــه 
مؤمنــان خاکســار و متواضــع  هســتند.

الَْكافِرِیــَن؛  َعَلــی  ةٍ  »أَعِــزَّ ســه: 
]و[ بــر کافــران ســرفراز هســتند«. 
و  عزیــز  کفــار  بــه  نســبت 
هســتند. نفوذناپذیــر  و  سرســخت 

ِ؛  ــبِیِل اللَّ ــُدوَن فـِـي َس چهــار: »یَُجاهِ
ــل  ــد«. اه ــاد می کنن ــدا جه در راه خ
جهــاد هســتند و در جهادشــان تحــت 
روانــی  تأثیــر عملیــات و جنــگ 
ََل  »و  نمی گیرنــد:  قــرار  دشــمن 
یََخاُفــوَن لَْوَمــَة َلئـِـٍم؛ و از ســرزنش 
نمی  ترســند«. مامتگــری  هیــچ 

»َذلِــَک  فرمــود:  هــم  پایــان  در 
ــاُء َواللُ  ــْن یََش ــهِ َم ــُل اللِ یُْؤتِی َفْض
َواِســٌع َعلِیــٌم؛ ایــن فضــل خــدا 
ــد  ــه بخواه ــر ک ــه ه ــت. آن را ب اس
می دهــد، و خــدا گشایشــگر دانــا 
ــال  ــدای متع ــل خ ــن فض ــت«. ای اس
ــد  ــی نخواه ــب هرکس ــت و نصی اس
و  آمادگی هــا  و  مقدمــات  شــد. 
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دارد. نیــاز  بســیار  شایســتگی های 

در برابــر آن انقــاب بــه اعقــاب 
و آن ارتــداد، کــه عــرض کردیــم 
ــاد،  ــاق افت ــی اتف ــه بزرگ ــه فاجع چ
ایــن بشــارت داده شــد. در برابــر 
ــدک،  ــرای ف ــقیفه و ماج ــان س جری
اراده ی  و  الهــی  خواســت  ایــن 
حتمــی پــروردگار متعــال قــرار دارد.

 
تشابه امام با کعبه

ــا  ــی چیزه ُ« خیل ــي اللَّ ِ ــده از »یَأت بن
ــما  ــرت را. ش ــه غی ــم؛ ازجمل می فهم
ــه والیــت الهــی کــه نامــوس حــق  ب
تعــرض  اســت  تعالــی  و  تبــارک 
می کنیــد، باشــید تــا ببینیــد. ایــن 
طــول کشــیدن ماجــرا، داســتانی دارد 
از  )ســام اهلل علیها(  زهــرا  حضــرت  کــه 
آن پرده بــرداری کــرد. از حضــرت 
پرســیدند: چــرا علــی بــه میــدان 
ــر  ــرد؟ اگ ــش را بگی ــا حق ــد ت نیام
ــرد و  ــار بب ــه ذوالفق ــت ب ــی دس عل
ــده ای از  ــد ع ــد، الب ــدان بیای ــه می ب
مســلمانانی کــه گرفتــار تردیدنــد، 

حضــرت  می آینــد.  همراهــش 
پاســخ دادنــد: علــی امــام اســت. 
امــام ماننــد کعبــه اســت، کعبــه 
مــردم  نمــی رود.  کســی  ســراغ 
ــد و دورش  ــه برون ــراغ کعب ــد س بای
بگردنــد.]۱۳[ امــام، خــود را تحمیــل 
خودشــان  مــردم  بایــد  نمی کنــد. 
بخواهنــد. ایــن همــان »َفَســوف« 
اســت؛ یعنــی یــک خطــای راهبــردی 
طــول  ســال ها  و  افتــاده  اتفــاق 
ــود. ــاده ش ــات آم ــا مقدم ــد ت می کش

 
تمجید ایرانیان در قرآن و 

روایات

 »ُ اللَّ یَْأتِــي  »َفَســْوَف  آیــه  ذیــل 
وارده  شــیرینی  خیلــی  روایــت 
ــه دور  ــه ای ک ــت. در جلس ــده اس ش
ــه  ــن آی ــد، ای ــته بودن ــرت نشس حض
نــازل شــد. کســی خطــاب بــه پیامبــر 
ــا رســول  ــه( گفــت: ی ــرم )صلی اهلل علیه وآل اک
ــه  ــد چ ــه می گویی ــی ک ــن قوم اهلل! ای
کســانی هســتند؟ به نظــر مــن قــدری 
حســادت کردنــد و بــه آنــان برخورده 
روشــنی  پاســخ  حضــرت  بــود. 
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ــود.  ــته ب ــا نشس ــلمان آنج ــد. س دادن
ــبختی  ــیار خوش ــان بس ــلمان انس س
یــا  شــانه   روی  اســت. حضــرت 
ــتند و  ــت گذاش ــلمان دس ــوی س زان
ــد: قومــی کــه می آیــد و ایــن  فرمودن
از  می دهــد،  انجــام  را  بــزرگ  کار 
ــتند.]۱۴[  ــان هس ــهری های ایش همش
ــد.  ــن نشــانی را دادن ــز ای ــر عزی پیامب
البتــه از امــام کاظــم )علیه الســام( روایــت 
مشــهوری هســت کــه مــردی از قــم 
مثــل  یارانــی  و  می خیــزد  به پــا 
پاره هــای آهــن خواهــد داشــت.]۱۵[

در  تاریــخ  دل  از  افــراد  ایــن 
ــی   ــد؛ زمان حســاس ترین مقطــع آمدن
کــه از یــک طــرف جریــان کمونیســم 
ســیطره  آن  بــا  سوسیالیســم  و 
عجیــب و غریــب، اتحــاد جماهیــری 
ــًا  ــه اص ــوروی ک ــتی ش سوسیالیس
می گفتنــد  و  بودنــد  خــدا  منکــر 
دیــن افیــون ملت هــا اســت؛ و از 
طــرف دیگــر جریــان امپریالیســم 
ــش.  ــرض و طول ــن ع ــا ای ــرب ب غ
ایــن دو بــه جــان بشــر افتــاده بودنــد 
و می تاختنــد و جلــو می رفتنــد و 

ــود.  ــان نب ــل آن ــچ نفس کِشــی مقاب هی
ــرب و  ــوک غ ــه بل ــان را ب ــم جه باه
ــد.  ــرده بودن ــرق تقســیم ک ــوک ش بل
البتــه در آن مقطــع جنــگ ســرد بیــن 
ــزی  ــا چی ــت. تنه ــان داش ــا جری آنه
ــود  ــس نب ــبات هیچ ک ــه در محاس ک
ــه  ــود ک ــن ب ــد، ای ــاورش نمی ش و ب
به نــام خــدا و بــرای خــدا، به نــام 
والیــت الهــی و به نام دین و شــریعت 
ــه  ــی و فاطم ــام عل ــاب، به ن اســام ن
گیــرد. صــورت  قیامــی  )ســام اهلل علیها( 

 
ابعاد و دامنه انقالب بی نظیر 

ایران

ــه  حــدود بیســت وچند ســال پیــش ب
مناســبت همیــن ایــام گفتــم کــه ایران 
اولیــن قطعــه فــدک فاطمــه )ســام اهلل علیها( 
اســت کــه آزاد شــد. ایــن اتفــاق افتاد 
و امــام مــرد بــزرگ و بی نظیــر آمــد. 
ــا و  ــر بســیار زیب ــری تعبی ــر رهب تعبی
قشــنگی اســت، می گویــد مــردی 
ــتانی  ــا دس ــا ب ــا و اولی ــس انبی از جن
پرمعجــزه مثــل آیــه ی رحمــت وســط 
ــد و  ــرود آم ــر ف ــاِن منتظ ــن مردم ای
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اینهــا را بــر بــال فرشــتگان نشــاند و 
بــه عــرش عــزت برکشــید. ایــن یــک 
ــن  ــت. ای ــی اس ــول اله ــر و تح تغیی
همــان عصــر جدیــد اســت کــه آقــا 
در بیانیــه از آن صحبــت می کننــد. 
ــت  ــی تح ــه ملت ــت ک ــه نیس این گون
اســتبداد بودنــد و قیــام کردنــد و 
ــتبداد  ــتند از اس ــدند و خواس آزاد ش
ــان  ــد. البتــه در جری ــدا کنن نجــات پی
ــن منفعــت را  اســتبداد ستم شــاهی ای
ــک  ــن ی ــا داشــت. ای ــت م ــرای مل ب
مقدمــه ی اولیــه بــود کــه انجــام شــد. 
ستم شــاهی  بســاط  کــردن  جمــع 
ــه  ــای اولی ــزء کاره ــه ج ــا آن ریش ب
انقــاب بــود؛ امــا اینهــا هــدف نبــود 
کــه بگوییــم یــک انقــاب ضــد 
اســتعماری و ضــد اســتبدادی انجــام 
شــد. البتــه بــه  خاطــر حاکمیــت 
ــگان  ــیطره بیگان ــت س ــته و تح وابس
به نوعــی  ایــران  واقعــًا  اجانــب  و 
مســتعمره بــود و انقــاب، بــرای 
ــه  ــوغ وابســتگی ب ــی ملــت از ی رهای
آمریــکا صــورت گرفــت و ایــران 
ــوت  ــاط خل ــه حی ــد از اینک ــا ش ره
ــای  ــا کاره ــا اینه ــد. ام ــکا باش آمری

ــام  ــاب انج ــه انق ــود ک ــه ای ب اولی
ــال، در  ــل س ــد از چه ــروز بع داد. ام
آغــاز چهل ویکمیــن ســال داریــد 
انقــاب  ایــن  می کنیــد  مشــاهده 
ــک عصــر  ــه ی ــی کلم ــای واقع به معن
نه فقــط  تــازه را  جدیــد و روزگار 
ملت هــای  و  ایــران  ملــت  بــرای 
ملت هــای  بــرای  بلکــه  منطقــه، 
ــاب،  ــعارهای انق ــم زد. ش ــم رق عال
الهــام بــود. مــن زمانــی محاســبه 
کــردم دیــدم ایــن شــعارها همــه 
کلمه هــا  بــوده،  الهــام  و  اشــراق 
ــرقی  ــه ش ــژه »ن ــادی نیســت؛ به وی ع
نــه غربــی جمهــوری اســامی«. ایــن 
ــازه  ــرف ت ــک ح ــت، ی ــوم اس راه س
ــی  ــت اله ــان والی ــن هم ــت، ای اس
ــت. ــی اس ــوی و فاطم ــت عل و والی

اهداف انقالب با امید محقق 
می شود

ــد  ــر عه ــه و ب ــش رفت ــوب پی کار خ
و قرار هایــش مانــده اســت و دارد 
هــم  مشــکات  و  مــی رود  جلــو 
دوم  گام  بیانیــه  می شــود.  حــل 
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روزی  اســت.  امیــد  از  سرشــار 
گفتــم آقــا اگــر بخواهیــم بــرای 
بگذاریــم،  اســمی  بیانیــه  ایــن 
امیــد. گفتنــد:  بگذاریــم؟  چــه 

جایــی  یــک  نورانــی  قلــم  آن 
همیــن  مســئله  اصــل  می گویــد 
ــه  ــد اســت. مســیر طی شــده را ک امی
ــد.  ــن را می گوی ــم، همی ــگاه می کنی ن
ــرف  ــک ط ــه ی ــود حادث ــت خ عظم
و عظمــت دســتاوردها و نتایجــش 
ــم انداز  ــت چش ــر. عظم ــرف دیگ ط
ــردان  ــن م ــک طــرف و عظمــت ای ی
ــیدند  ــه از راه رس ــی ک و جوان مردان
ــد،  ــش می برن ــن کار را پی ــد ای و دارن
اســت. مســئله  دیگــر  طــرف 

 
هدف اصلی انقالب

ــت  ــه یک جــا صحب ــد از بیانی ــا بع آق
کردنــد و ایــن چهــار ویژگــی را 
مطــرح کردنــد؛ عظمــت ماجــرای 
تشــریح  بیانیــه  در  کــه  انقــاب 
و  دســتاوردها  عظمــت  می شــود، 
پیــِش رو  کــه  هدف هــا  عظمــت 

ــردان  ــن جوان م ــت ای ــت و عظم اس
ــت  ــه مأموری ــیدی ک ــر رش و عناص
ــه مقصــدش برســانند.  ــد آن را ب دارن
یکــی از آنــان، حاج قاســم اســت؛ 
ــاد  ــش و نم ــزء مقدمه الجی ــه ج بلک
ایــن مســیر اســت؛ چــون هــدف 
هــدف  اســت.  بــزرگ  خیلــی 
ــا آنجــا  ــیار زیب چیســت؟ ایشــان بس
ــوع  ــد: »طل ــد و فرمودن ــاره کردن اش
ــدف  ــا«، ه ــت عظم ــید والی خورش
ایــن اســت. از چــه طریــق بایــد 
برویــم و بــه آن هــدف برســیم؟ 
خودســازی،  طریــق  از  فرمودنــد: 
تمدن ســازی.  و  جامعه پــردازی 
ــه ی  ــدواژه در کلم ــه کلی ــن س در ای
ــد.  ــدد دارن ــد مج ــازی، تأکی تمدن س
ــه  ــد ب ــان بای ــما جوان ــد ش می گوین
ــه  ــا تمدن ســازی ب ــد و ب ــدان بیایی می
ــت  ــید والی ــوع خورش ــتقبال طل اس
ــت. ــن اس ــئله ای ــد. مس ــا بروی عظم

ــی  ــارک و تعال ــد تب ــدوارم خداون امی
ــت  ــی کرام ــق قدرشناس ــا توفی ــه م ب
ــزرگ  ــیار ب ــدف، بس ــن ه ــد. ای کن
ــا  ــا و اولی ــه ی انبی ــدف هم اســت؛ ه
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آســمانی  کتاب هــای  و  صلحــا  و 
ــه آن روز  ــیدن ب ــدف، رس ــت. ه اس
ــدف  ــن ه ــرای چنی ــت. ب ــزرگ اس ب
ــی  ــد خیل ــرمایه گذاری بای ــی س بزرگ
شــهادت ها  ایــن  باشــد؛  بــزرگ 
و  جــان  از  ســرمایه گذاری ها،  و 
ــتن  ــس گذش ــس و نفی ــان و نف جان
بــرای رســیدن بــه آن هــدف چیــزی 
)ســام اهلل علیها(  فاطمــه  وقتــی  نیســت. 
بــرای ایــن هــدف فــداکاری می کنــد، 
ــت.  ــخص اس ــران مش ــف دیگ تکلی
ــدان  ــه می ــه ب ــداهلل آن گون ــی اباعب وقت
مــی رود، معلــوم می شــود هــدف 
چیســت و چقــدر بــزرگ اســت.

 
دو مانع بزرگ بر سر راه انقالب

ــود  ــاب وج ــراروی انق ــئله ف دو مس
دارد؛ یکــی مســیر پرفــراز و نشــیب و 
پرپیــچ و خــم اســت. این دشــواری ها 
ــه آن  ــد ب ــه می بینی ــختی هایی ک و س
مبتــا هســتیم، مقــدار زیــادی ناشــی 
ــزرگ اســت. کار  ــن کار ب از خــود ای
ــی  ــاد دارد و وقت ــزرگ، زحمــت زی ب
باشــد، ســخت تر  بزرگــی  هــدف 

می خواهــی  وقتی کــه  اســت. 
گردن کلفت هــای  مصــاف  بــه 
ــد  ــا را بن ــس آنه ــروی و نف ــان ب جه
دارد. دشــواری  طبیعتــًا  بیــاوری، 

هســتند  اشــخاصی  دوم  مســئله 
مســئولیت های  بــه  اشــتباهی  کــه 
یــا  کرده انــد؛  پیــدا  راه  حســاس 
بعــد  یــا  آمده انــد  اشــتباه  اول  از 
یعنــی  شــدند.  اشــتباه  گرفتــار 
ــت. ــرح اس ــت مط ــئله ی مدیری مس

ــت  ــه طبیع ــوط ب ــی مرب ــس بخش پ
ایــن راه اســت کــه راه دشــواری 
مربــوط  هــم  بخشــی  اســت. 
اســت. مدیریتــی  حــوزه ی  بــه 

 
در تمام عرصه ها، سردار 

سلیمانی داریم

)رضوان اهلل تعالی علیــه(  حاج قاســم  وقتــی 
دلمــان  می آوریــم،  به یــاد  را 
قلــب  واقعــًا  می شــود.  روشــن 
ــی  ــرد نوران ــن م ــاد ای ــا ی ــان ب انس
ــاد  ــم نم ــود. حاج قاس ــن می ش روش
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کــه  اســت  شایســته ای  مدیریــت 
می توانــد تدابیــر ولــی امــر را خــوب 
ــور  ــهد در حض ــد. در مش ــرا کن اج
حضــرت رضــا )علیه الســام( گفتــم: کاری 
ــه  ــود ک ــن ب ــرد ای ــم ک ــه حاج قاس ک
ــا مــردم ببیننــد  چشــم ها را شســت ت
ــی ای هســتند. یــک  صاحــب چــه ول
بــار دیگــر والیــت و ولــّی را معرفــی 
کــرد. او می گویــد مــن ســربازی 
ــا هســتم. او  ــن آق ــرباز های ای از س
توانســت تدابیــر منطقــه ای آقــا را 
ــت  ــن اس ــش ای ــد. حاصل ــرا کن اج
کــه منطقــه ی مــا این گونــه شــد. 
نداریــم.  کــم  حاج قاســم  امثــال 
یکــی اش مثــًا تهرانی مقــّدم. آقــا 
ــن  ــد: م ــروم ـ فرمودن ــان ب ـ قربانش
داد.  انجــام  گفتــم  او  بــه  هرچــه 
فروگــذار نکــرد. نتیجــه اش ایــن شــد 
ــران صاحــب یکــی از  ــروز ای ــه ام ک
ــکی  ــامانه های موش ــرفته ترین س پیش
جهــان اســت کــه ضــرب شــصتش را 
ــیطان  ــه ش ــتقیمًا ب ــد مس در عین االس
و  نقطه زنــی  ایــن  آنهــا  زد.  اکبــر 
را  ضربه شــصت  آن  و  را  دقــت 
در آنجــا دریافــت کردنــد. حــاال 

ــاد  ــم نم ــم حاج قاس ــه می گویی اینک
ــد  ــا فرمودن ــد آق ــان باش ــت؛ یادت اس
حاج قاســم نمــاد یــک مکتــب اســت. 
حواســمان هســت مــا شخص پرســت 
اســت،  مطــرح  دســتگاه  نیســتیم. 
ــی  ــوی و فاطم ــت عل ــتگاه تربی دس
کــه در زمــان مــا در دســتگاه تربیــت 
)رضوان اهلل تعالی علیــه( خاصــه شــد.  امــام 
حــاال ایــن مکتــب امــام خمینــی 
چنیــن  کــه  اســت  )رضوان اهلل تعالی علیــه( 

می کنــد. تربیــت  را  شایســته هایی 

ایــن مکتــب، اســتاد کلــی مثــل رهبــر 
فرآورده هایــی  چنیــن  و  عزیزمــان 
را  تهرانی مقــّدم  طــرف  آن  از  دارد. 
در هســته ای دارد. البتــه شــاگردان 
درجــه اول زیــاد هســتند؛ مثــًا همیــن 
شــهدای مدافــع حریــم و حــرم. 
وگرنــه حاج قاســم کــه نمی توانــد 
به تنهایــی ایــن کار را پیــش ببــرد. 
ــهور  ــی مش ــه خیل ــان ک ــی از آن یک
ــی  ــود. وقت ــی ب ــهید حجج ــد، ش ش
ــیده  ــهادت رس ــه ش ــوار ب ــن بزرگ ای
بــود، حاج قاســم عنایــت داشــت کــه 
ــه  ــد خــدای متعــال خواســته ک بگوی
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ــد  ــا را برجســته کن ــر از اینه ــک نف ی
ــم  ــوند. حاج قاس ــده ش ــه دی ــا بقی ت
نیســت،  ایــن  فقــط  می گفــت: 
ــل  ــی مث ــتند. کس ــم هس ــران ه دیگ
ــر  ــش ام ــا همت ــه ب احمدی روشــن ک
ــرد  ــازی ب ــان غنی س ــّی را در جری ول
ــش  ــاند. حاصل ــه ۲۰ درصــد رس و ب
ایــن شــد کــه تمــام قدرت هــای 
ــا مســئوالن  ــد شــوند و ب ــا نیازمن دنی
ــد.  ــره کنن ــامی مذاک ــوری اس جمه
ــًا  ــود، اص ــن ب ــر از ای ــر پایین ت اگ
ــن  ــر ای ــد. اگ ــگاه نمی کردن ــا را ن م
ــان موشــکی را نداشــتیم، اصــًا  جری
نمی گذاشــتند شــما یــک روز آرامــش 
ــن بســاط را جمــع  داشــته باشــید. ای
می کردنــد. کاظمــی آشــتیانی امــر 
آقــا را طاعــت می کنــد و پژوهشــکده 
رویــان مــا را بــه مــرز دانــش می بــرد 
قــرار  جهــان  اول  رتبه هــای  در  و 
حاج قاســم های  اینهــا  می دهــد. 
ــی  ــتند؛ یک ــف هس ــای مختل میدان ه
در میــدان موشــکی، یکــی در میــدان 
ــکی  ــدان پزش ــی در می ــته ای، یک هس
دیگــر. عرصه هــا  در  دیگــران  و 

ــه  ــم کســانی ک ــم داری ــه ک ــی ک جای
ایــن تدابیــر را محقــق کننــد، در 
ــی از  ــی اســت. در خیل حــوزه سیاس
عصرهــای مدیریتــی اگــر کســانی 
ــا را  ــر آق ــان و تدبی ــه فرم ــند ک باش
عمــل کننــد، مــا فاتــح خواهیــم بــود. 
بایــد در حــوزه سیاســی و فرهنگــی، 
اهــداف عملیاتــی و نــگاه عمیــق 
ــا در  ــه آق ــزی ک ــیم. چی ــته باش داش
بیانیــه اشــاره می کنــد، مســئله عدالــت 
اســت. اشــکاالت جــدی در ایــن 
قســمت داریــم و تأخیرهایی داشــتیم.

خــدا خــودش دل  ملــت مــا را هدایت 
کنــد تــا در مجلــس و دولــت و 
بخش هــای مختلــف، بهترین هــا را 
انتخــاب کننــد. چشــم امیــدم فقــط به 
جوانــان اســت. رهبــر مــا ایــن بیانیــه 
را خطــاب بــه جوانــان نوشــته اســت. 
بــه انــدازه ی دو جلســه، تحلیــل ایــن 
ــد.  ــال کنی ــان فع ــئله را در ذهنت مس
اســامی،  انقــاب  بــه  مــا  نــگاه 
فاطمــی  عمیــِق  اعتقــادِی  نــگاه 
علــوی حســینی مهــدوی اســت.
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نقش ابومهدی المهندس در 

تحوالت اخیر عراق

ــراق انجــام شــد،  ــه در ع ــن کار ک ای
کار بســیار بزرگــی بــود. ایــن حرکت 
چنیــن  نداشــت.  نظیــر  میلیونــی 
ــام  ــخ اس ــی در تاری ــاع بزرگ اجتم
ــت.  ــه نیس ــخ منطق ــوده و در تاری نب
ابومهــدی المهنــدس آدم عجیبــی بود. 
چقــدر نورانــی بــود! حاج قاســم نیــز 
شــهدا  ایــن  خــون  همین طــور. 
ــه  ــی را در منطق ــاع میلیون ــن اجتم ای
بــا ایــن وســعت پیــش می بــرد و 
اتفاقــات بســیار بزرگــی رخ می دهــد.



20

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

منابع و مآخذ

]۱[. انسان: ۸.

]۲[. همان: ۱۰.

]۳[. حشر: ۱۸.

]۴[. نور: ۳۷.

]۵[. اعراف: ۸.

]۶[. زلزال: ۷ـ۸.

]۷[. نور: ۲۱.

]۸[. آل عمران: ۱۴۴.

]۹[. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی 
طالب، ج۴، ص۳۲۰.

]۱۰[. اعراف: ۱۲۸.

]۱۱[. شوری: ۹.

]۱۲[. مائده: ۵۴.

]۱۳[. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 
ج۳۶، ص۳۵۳.

]۱۴[. طبرسی، مجمع البیان، ج۳، 
ص۳۲۱.

]۱۵[. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 
ج۵۷، ص۲۱۵.
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